URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Rynek 3
33-300 Nowy Sącz

.................................................
(pieczęć Zamawiającego)

Znak: WGK-RK.7031.2.Z.2012

Zaproszenie do złoŜenia oferty
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
Wykonanie opracowania pisemnego pt. „Obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza”.
1.

Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie opracowania pisemnego pt. „Obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza”– zgodnie z dołączonym wzorem umowy
a)
okres gwarancji: nie dotyczy,
b)
warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy,
c)
inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: wymagane jest naleŜyte wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia postępowania, jednego toŜsamego zamówienia lub
opracowania systemu gospodarowania odpadami lub planu gospodarki odpadami dla miasta
liczącego powyŜej 40 tys. mieszkańców. Do oferty naleŜy dołączyć dokument
potwierdzający, Ŝe ww. usługa została wykonana naleŜycie.

2.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z wzorem umowy.

3.

Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania propozycji cenowej.
a)
propozycję cenową naleŜy złoŜyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie, na kopercie
naleŜy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz adnotację:
Propozycja cenowa: Wykonanie opracowania pisemnego pt. „Obliczenie stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza”.
b)
proponowana cena winna być wyraŜona cyfrowo i słownie i winna obejmować całość
zamówienia,
c)
propozycję cenową naleŜy złoŜyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.10.2012 r. godz. 12.00.
d)
propozycje cenowe otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.

4.

Do oferty oprócz propozycji cenowej oraz załącznika nr 1 do propozycji cenowej muszą być
dołączone następujące dokumenty:
a)
podpisany wzór umowy;
b)
kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Oferenta do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta).
c)
kserokopia dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa, o której mowa w pkt.1 c) niniejszego
zaproszenia została wykonana naleŜycie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Oferenta)

5.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:
a)
Dyrektor wydziału – Dorota Goławska, tel: 18 448 65 44
b)
Kierownik referatu – Marek Kościsz, tel: 18 444 21 66

6.

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany Oferent ma
obowiązek podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złoŜonej oferty.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej

(-) Dorota Goławska
17.10.2012r.

…………………………………………
data i podpis dyrektora wydziału

Załączniki:
- Wzór druku propozycji cenowej
- Wzór druku załącznika nr 1 do propozycji cenowej
- Wzór umowy

PROPOZYCJA CENOWA
w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro:
Wykonanie opracowania pisemnego pt. „Obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza”

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

NIP: ...................................................................................................................................................................
REGON: .........................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..................................................................................................................
2. Propozycja cenowa Oferenta za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ................................... zł,
a wraz z naleŜnym podatkiem VAT w wysokości .......... % za cenę brutto: ............................... zł;
(słownie złotych: …………………………………………………………..………………………………..)
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy.
3. Oświadczam, iŜ zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich Ŝadnych zastrzeŜeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) podpisany wzór umowy;
b) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania
w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
c) wykaz zrealizowanych zamówień;
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat od daty
ogłoszenia postępowania, została naleŜycie wykonana usługa jednego toŜsamego
zamówienia lub opracowania systemu gospodarowania odpadami lub planu gospodarki
odpadami dla miasta liczącego powyŜej 40 tys. mieszkańców (potwierdzona za zgodność z
oryginałem).
e) …………………………………………………….

Miejscowość ............................, dnia ..................................

.........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 1
do propozycji cenowej

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH
NA WYKONANIU DOKUMENTU W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ZAPROSZENIU*
Nazwa …………………………………………………………………………...
Adres …………………………………………………………………………….
Nr NIP …………………………………………………………………………….
Nr REGON ………………………………………………………………………
Telefon, Fax ……………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………….

Lp.

Nazwa i przedmiot zamówienia

Wartość

Okres realizacji
zamówienia
(od dd/mm/rrrr - do dd/mm/rrrr)

Zamawiający
(nazwa, adres i tel.)

* Wymagane jest naleŜyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia postępowania, jednego toŜsamego zamówienia lub opracowania systemu gospodarowania

odpadami
lub planu gospodarki odpadami dla miasta liczącego powyŜej 40 tys. mieszkańców. Do oferty naleŜy załączyć dokument potwierdzający, Ŝe ww.
usługa została wykonana naleŜycie.

………………………………………………………………………………..
(podpisy, pieczątki osób upowaŜnionych)

WZÓR

UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu ............................ w Nowym Sączu pomiędzy
Miastem Nowy Sącz z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1
NIP 734-350-70-21, REGON 491893167
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………………………
Numer ewidencyjny NIP: …………….., REGON: ……………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
z zachowaniem warunku określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi: opracowania pisemnego pt.
„Obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza”
zwanego dalej opracowaniem.
§2
Opracowanie będzie wykonane w następujący sposób:
1) Opracowanie będzie zawierać obliczenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a
w szczególności:
− oszacowanie rocznych kosztów funkcjonowania systemu (odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; selektywna zbiórka odpadów, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej
systemu, monitoringu systemu),
− obliczenie stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy
załoŜeniu, Ŝe metoda ustalenia opłaty oparta jest na ilości zuŜytej wody,
− obliczenie stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeŜeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
− obliczenie stawki opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów, za odpady, o których mowa w
art. 6c ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 2 niniejszego paragrafu.
− obliczenie stawki opłaty za pojemnik o pojemności 240 litrów, za odpady, o których mowa w
art. 6c ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 2 niniejszego paragrafu.
− obliczenie stawki opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów, za odpady, o których mowa w
art. 6c ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 2 niniejszego paragrafu.

2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)

Opracowanie będzie wykonane w oparciu o Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391).
Informacje i dane niezbędne do wykonania opracowania pozyskuje Wykonawca we własnym
zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość weryfikowania informacji i danych pozyskanych przez
Wykonawcę.
Format opracowania: A4.
Ilość egzemplarzy: 5 sztuk w formie papierowej i 5 sztuk w formie elektronicznej na elektronicznych
nośnikach danych.
§3
Zamawiający zastrzega, Ŝe opracowanie będzie wykorzystane do uzasadnienia projektów uchwał
Rady Miasta Nowego Sącza.
Wykonawca zaprezentuje publicznie opracowanie podczas obrad Rady Miasta Nowego Sącza, w tym
dwukrotnie w pracach komisji oraz jednokrotnie na sesji rady.

§4
Wszelkie prawa do opracowania, w tym prawa autorskie stają się własnością Zamawiającego w dniu
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy
§5
1. Za wykonane opracowanie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne w wysokości:
……………….. zł netto plus podatek VAT ….. % - ……………. zł co daje kwotę ……………….. zł
brutto (słownie złotych: ……………………………………………………).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty przedłoŜenia faktury wystawionej po
podpisaniu protokołu odbioru.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania i złoŜenia w siedzibie Zamawiającego w
terminie do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
§7
Odbiór pracy dokonany będzie przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego, którym jest
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

1.

2.
3.

4.
5.

§8
Strony postanawiają, Ŝe niezaleŜnie od odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu cywilnego
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 30 %
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji
umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w trakcie jej realizacji, wynagrodzenie o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy nie zostanie zapłacone.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trakcie jej realizacji, wynagrodzenie o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zostanie zapłacone w części odpowiadającej wykonanej części
zadania.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający moŜe dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyŜszającego wysokość
zastrzeŜonych kar umownych.

6. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§9
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory i inne sprawy wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

